Nummer 1 - januari 2022

In dit nummer:
Van het bestuur ( pagina: 2 )
Van de Polocommissie ( pagina: 2 )
Cryptofoto 56 en 57 ( pagina: 4 )
Antwoorden Cryptofoto 54 en 55 ( pagina: 4 )
Raad het plaatje ( pagina: 5 )
Social media van de maand ( pagina: 8 )
Informatie ( pagina: 9 )

De Waterdroppels

2

Van het bestuur
Het bestuur wenst
iedereen een sportief en gezond 2022!
Helaas is de start van 2022 niet
zoals we ons gewenst hadden,
maar laten we er vooral een leuk
jaar van maken het komende
jaar. Wij zijn druk bezig met
acties om meer badwater te realiseren, de leden te behouden en
nieuwe leden te werven. Daar
kunnen wij overigens altijd hulp
bij gebruiken. Elke hulp is welkom, dus meld je aan als je zin
hebt ons te ondersteunen.

In december zijn er door leden
van DWT hele bijzondere prestaties geleverd waar wij hier zeker nog even op willen terugblikken.
Wie de social media volgt weet
het allemaal al, maar Florianne
Bultje heeft wel heel erg goed
gepresteerd op het NK: Nederlandse records op de 50 vrij, 100
vrij en 100 vlinder en zelfs een
Europees record op de 50 vlinder.
Tijdens de Swimmeet in Eindhoven wist zij ook nog de limiet te
behalen voor de Wereldkampioenschappen , op de 100m vlinderslag. Gefeliciteerd Florianne!!

Willem Weustink heeft een fantastische prestatie geleverd door
op de NJK een vierde plaats te
halen. Ook jij van harte gefeliciteerd Willem!
Heel erg jammer dat er nu even
niet getraind kan worden, maar
laten we hopen dat dat van korte
duur zal zijn.
De nieuwjaarsreceptie kan door
de lockdown ook helaas niet
doorgaan, wij wensen daarom
via deze weg iedereen een gezond en sportief 2022, hou vol ,
hou contact en blijf elkaar steunen!

Van de Polocommissie
Lieve (waterpolo) leden,
Dit stukje komt voortaan van
iemand anders dan jullie gewend
zijn. Vanaf heden heb ik namelijk de taken van David de Loor
als voorzitter van de polocommissie overgenomen. Op deze
manier kan David zich volledig
storten op zijn taak als jeugdcoordinator. Daar wens ik hem
heel veel succes bij! De secretaris positie wordt dan weer van
mij overgenomen door Dana van
der Putten en Hugo Metten.
Zoals iedereen weet zitten we
weer in een lockdown, eentje die
de waterpolo training helaas onmogelijk maakt. Laten we met
zijn allen hopen dat het kabinet

snel weer mogelijkheden ziet om
de binnensport locaties te openen zodat wij weer lekker kunnen dobberen. Zodra dit het geval is horen jullie zo snel mogelijk van ons hoe en wat er weer
mogelijk is.
Als afsluiting wens ik iedereen
een hele fijne jaarwisseling en
hoop ik dat we elkaar zo snel
mogelijk weer zien in het nieuw
jaar!
Paul Zuiderduin
Voorzitter polocommissie

Update polocommisie:
Deze vakantie is er binnen de
polocommisie een wisseling geweest bij de secretaris functie,
deze functie is de afgelopen drie

jaar door Paul Zuiderduin uitgevoerd. Nu gaat hij verder als
voorzitter van dezelfde commissie. Zijn plek zal niet door één
maar door twee mensen worden
opgevuld. Dit zijn Dana van der
Putten, de keepster van dames 1
en Hugo Metten, de keeper van
heren 1. Samen zullen zij alle
zaken rondom wedstrijden in
goede orde laten verlopen.
Hugo heeft deze functie al eerder gehad en komt dus terug op
een bekende plek. Voor Dana is
het allemaal iets nieuwer. Ze
hebben er in ieder geval veel zin
in en jullie zullen nog wel van
ze horen wanneer dat nodig is.
Met sportieve groet,
Hugo Metten
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Cryptofoto 56 en 57
Cryptofoto 57 heeft een collega
van mij gemaakt. Ik vond h'm zo
leuk dat ik deze gewoon van
hem jat. Hierbij de aanwijzingen
voor beide cryptofoto's. Het be-

treft een Belgische en een Amerikaanse act. De ene is uit 1982
en de andere uit 1987. De genres
zijn newwave en R&B. Veel
plezier en succes. Zoals altijd

Cryptofoto 56

kan je de antwoorden en eventuele vragen sturen naar:
cryptofoto@kpnmail.nl sturen.
Ton van Gemert
Cryptofoto 57

Antwoorden Cryptofoto 54 en 55
Hoe leuk is dat: Inge Faber
kwam met de goede antwoorden
voor beide Cryptofoto's. Nu hoor
ik de jongere denken: "Inge
wie??" Inge is een oud DWT-ster (waterpolo, schoonzwemmen,
wedstrijdzwemmen en maakte
deel uit van verschillende commissies). Je kan dit verder uitzoek in het archief van de clubbladen op www.dewatertrappers.nl.

bij de 17de is omcirkeld. Als je
daar naar zoekt dan zie je dat dat
de meest deprimerende dag van
het jaar is (blue monday).

ding dat er een nieuwe order binnen is gekomen: New Order.
En voilá, daar is de bandnaam en
titel van het liedje: New Order
met Blue Monday.
De band komt voort uit de band
Joy Division. De originele maxi
single (12' inch) uit 1983 werd
uitgebracht in een hoes die er uit
ziet als een 8 inch (20 cm) diskette oftewel floppy disk. Voor
de jongere onder ons: de voorloper van dat symbooltje om je
bestand op te slaan.

Het onderste plaatje laat een menu van een computerprogramma
zien. Bij de orders zie je de mel-

Antwoord Cryptofoto 55
Het plaatje rechtsboven laat de
maand augustus zien waarin de

Hierbij de uitleg van de cryptofoto's 54 en 55:
Antwoord Cryptofoto 54
Het bovenste plaatje laat de
maand januari 2022 zien, waar-
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maanstanden in staan. Je ziet dat

deze maand augustus twee volle
manen heeft. Een tweede volle
maan in één en dezelfde maand
wordt een Blue Moon genoemd.
De personen rondom de maand
zijn van rechtsonder met de klok
mee: Marcel Lüske (bekende
pokeraar), Marcel van Dam (oud
politicus), Marcel Vanthilt (bekende Belg) en Marcel Kittel
(bekende wielrenner). Je ziet dus
allemaal Marcels. Daarmee heb

5
je dan The Marcels met het liedje Blue Moon.
Vele grote sterren hebben Blue
Moon uitgebracht: Billie Holliday, Nat King Cole, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Elvis
Presley, Julie London, Sam
Cooke, Frank Sinatra, Dean
Martin en vele anderen.
Ton van Gemert.

Raad het plaatje
We zijn terug! De spelregels zijn
hetzelfde gebleven.

Foto 1

Kun jij zien wat er op de foto
staat? En weet je ook waar we
het voorwerp in het clubhuis
kunnen vinden?
Mail dan je antwoorden door
naar:
clubhuis@dwt-haarlem.nl
Succes en hopelijk tot snel in het
clubhuis!
Groetjes,
Iris

Foto 2

Foto 3
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Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren
JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van Eigenaren
in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL Administraties B.V. ruim
95 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a. Haarlem, Heemstede, Hillegom,
IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).
Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:
!
!
!
!

Professionaliteit (30 jaar ervaring)
Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
Optimale service en dienstverlening
Toegankelijk te bereiken via App en website

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van
Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
JVL Administraties B.V.
Van Merlenstraat 1
2012 KM HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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SponsorKliks
Als vereniging willen we de kosten
voor de leden zo laag mogelijk houden.
Dat betekend dat we op zoek zijn naar
andere inkomsten.
Daar kan jij heel simpel bij helpen.
Je bestelt vast wel eens iets online.
Als je dat de volgende keer via
SponsorKliks doet, dan krijgt DWT een
percentage van jou bestelling.

Hoe werkt het?
Download SponsorKliks op je telefoon
of tablet door op onderstaand logo te
klikken of de QR-code te scannen.
De eerste keer moet je o.a. het
sponsordoel kiezen. Vul in DWT en je
ziet verschijnen Haarlemse
Zwemvereniging De Watertrappers.
Open voor je volgende bestelling de
SponsorKliks app en kies daar je
winkel.

Je wordt automatisch door verwezen
naar je online winkel en DWT krijgt
een percentage van jouw bestelling.
Hetzelfde geld voor een browser op een
computer. Ga naar SponsorKliks.com,
klik rechts boven op het schild (logo)
"hier kan uw club staan" en type
"Haarlemse Zwemvereniging De
watertrappers". Het logo van DWT
verschijnt dan rechts boven.
Als je dan via deze site naar jouw winkel gaat ontvangt DWT ook weer een
percentage.
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Social media van de maand
Dit zijn leukste berichten van DWT op social media. Wordt ook lid van de groepen op Facebook en
Instagram. Volg alles en deel natuurlijk leuke berichten en/of foto's/video's.

hij zichzelf terug op een
overtreffende 4-de plaats (hij
was als 16de geplaatst). Echt
beter had dit toernooi voor
hem niet kunnen verlopen.

Zoals jullie zien geloofde
Willem zijn prestaties eerst
ook even niet.
Maar Willem heeft een fantastische prestatie geleverd in
Eindhoven tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan.
Hij zwom 9 PR's op 9 afstanden (in totaal 126 seconden
van zijn oude tijden af). Zeven van deze afstanden waren ook een clubrecord onder
de 14 jaar. Op de 100m vlinder was ook de tussentijd
50m vlinderslag een clubrecord en op de 200m vrije
slag was het clubrecord ook
geldig voor onder de 16 jaar.
In het eindklassement vond

Hieronder een overzicht van
zijn tijden-plaatsen en de oude clubrecords, want er zijn
een paar oude tijden gesneuveld:
100m vrije slag 0:58.67-4
was 1:00.60 (Maarten Keijer
1993)
200m vrije slag 2:08.39-5
was 2:14.30 (Jurgen Kleinhout 1977)
400m vrije slag 4:35.83-7
was 4:43.40 (Jurgen Kleinhout 1977)
100m rugslag 1:07.77-7 was
1:09.34 (Willem Weustink
2021)
200m rugslag 2:22.24-4 was
2:32.20 (Koen Schelhaas
2016)
100m schoolslag 1:15.91-7
200m schoolslag 2:39.54-4

Tijdens de Nederlandse
kampioenschappen in Den
Haag heeft Florianne behoorlijk goed gescoord. De
zwemster van DWT en het
paralympisch zwemteam is
in november geclassificeerd
in S9 (voorheen S10) en
kon dit toernooi op flink
wat record jacht maken.

100m vlinderslag 1:07.25-7
was 1:09.90 (Frank Muylaert
1976)
200m wisselslag 2:23.37-4
was 2:32.40 (Jurgen Kleinhout 1977)
Lieve Willem, wij zijn ongelofelijk trots op jou en hopen dat je komende weken
lekker rust kan houden, zodat
je in 2022 weer nieuwe prestaties kan neerzetten.

Op de 50m vrij, 100m vrij
en 100m vlinder zwom Florianne en Nederlands para
record. Op de 50m vlinder
deed ze er een schepje bovenop en verbeterde zelfs
het Europese para record.
Van harte gefeliciteerd Florianne met je records, maar
vooral met je hele goede
tijden!!!
Jeffrey en Rik zwommen
respectievelijk de 1500m
vrij en 100m vlinder. Helaas geen PR's voor de mannen, maar ze waren er weer
bij en dat vinden wij erg
leuk!!! Dank je wel jongens.
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs
Kopij
De Waterdroppels wordt samengesteld door en voor DWT'ers. Dus
ook uw bijdrage is van harte
welkom. Kopij kunt u opsturen

naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

I.v.m. Corona kunnen tijden
en lesuren gewijzigd zijn

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

# Pieter Paul van Oerle (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 814 803 33
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwemtraining
(wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Femke Pabst
(voorzitter)
tel.: 06 - 558 778 58
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl

Zwemwerkgroep

Planeet zaterdag
8.00-9.00
Superspetters
uurleider:
Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider:
Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen
(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu
tel: 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11
Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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